Armário de portas deslizantes
mantém a sala em ordem, com
equipamentos e bar ocultos.

ORGANIZAR

Living

No living assinado pela arquiteta Crisa Santos, a área
retangular foi distribuída em sala de jantar, saleta para
conversas – com quatro poltronas giratórias dispostas em
círculo – e a sala de estar. Nesta última, ﬁcam guardados, de
forma discreta e ocupando somente um canto do ambiente, a
biblioteca, a TV e demais equipamentos, além de um pequeno
bar com adega. Todos ﬁcam reunidos dentro de um armário
de portas deslizantes, que ocultam livros e equipamentos numa
lateral e, na outra, o bar. No centro, permanecem à mostra
prateleiras de vidro com alguns objetos decorativos.
E nada mais. A solução é prática porque mantém a poeira
distante e deixa a sala sempre arrumada.

PARA AUMENTAR
Soluções simples e criativas eliminam a
desordem e abrem espaço. Você vai ver, a sua
casa vai ﬁcar maior do que parece

A MÁXIMA é absolutamente verdadeira: sem organização ﬁca difícil de viver.
O desconforto de estar num local entulhado, cheio de coisas inúteis ou fora do lugar chega
a ser insuportável, tamanho o aperto. Não importa de o imóvel é pequeno, médio ou grande
– é fácil, sabemos, acumular e abarrotar os ambientes ao longo dos anos. Então é preciso
encontrar o local adequado de cada coisa, descobrindo novos cantinhos e recursos que vão
manter tudo em seu lugar, além de eliminar os excessos para deixar a casa respirar aliviada.
Claro, há técnicas e boas ideias para isso. Procuramos e sugerimos algumas delas para,
depois de uma boa arrumação, você vai achar que a sua casa até ganhou alguns
metros quadrados a mais...
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FOTOS DIVULGAÇÃO

POR YARA GUERCHENZON
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Living

Ideias práticas
ampliam área de
circulação.
O número de convidados nunca
é pequeno no ambiente meio
living, meio home theater. Por
isso a arquiteta Crisa Santos
precisou encontrar formas de
aumentar a quantidade de
assentos e também a área de
circulação. Para isso, desenhou
um projeto de marcenaria com
bancada, estante ﬁxa e outra
móvel, que corre por trilhos
na parte superior, dobrando o
espaço dos CDs. Acima, repare,
há outra, que deﬁne o espaço
e ainda pode ser usada para
acomodar objetos. A mesa de
centro mais alta que o padrão
recebe quatro pufes encaixados
dentro dela.
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FOTOS DIVULGAÇÃO

No apartamento de 77 m², sem paredes, com os
ambientes integrados, a estante que faz as vezes de
divisória entre a área do quarto (com canto de leitura) e
a do living. O móvel que também promove organização
espacial, planejado pela designer de interiores Juliane
Moi, é dividido em nichos simétricos. Guarda livros e
objetos decorativos, concentrando esses volumes apenas
nesse ponto, e livrando o restante da casa de um excesso
de adornos espalhados sobre as mesas.

FOTO THINKSTOCK

Estante organiza e também
faz as vezes de divisória.

